
av sämre ekonomi och en svagare 

arbetsmarknad.  

Hur kan vi Skellefteås socialdemokrater jobba 

mer med tillitsfrågan? 

Jag tänker att grunden för ett fungerande 

samhälle är tillit och att tillit skapas där människor 

lever och verkar. Det måste vi bära med oss i allt 

vi gör. Vi gör redan mycket men behöver göra 

mer, t.ex. fortsätta skapa platser där möten kan 

ske, både fysiskt och på andra sätt, så att fler 

medborgare i Skellefteå uppmuntras till att 

engagera sig, i vårt parti och i lokalsamhället. 

Jag vill också ta tillfället i akt och tacka 

Skelleftehamns S-förening för en bra och viktig 

debattartikel Norran häromdagen som handlar 

om att skrota utredningen om förändringar i 

Lagen om Anställningsskydd. Alla som inte har 

läst den, gör det! Jag tar med mig frågan till 

kvällens arbetsutskottsmöte för att se vad 

Arbetarekommunen kan göra i frågan. 

Och sist men inte minst, med den viruspandemi 

som fortfarande pågår. 

Håll i, håll ut och håll avstånd! 

Det handlar om att 

värna med-

människor i 

riskgrupp och om 

solidaritet med 

sjuksköterskor, 

undersköterskor, 

läkare och all 

annan personal i 

vården. 

Med önskan om 

en härlig sommar!  
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Jag har haft förmånen att delta på vår 

Ledarskapsutbildning steg 1 som avslutades i 

förra veckan. Kursen leddes av Rickard 

Pettersson, pedagog på Medlefors folkhögskola, 

och genomfördes digitalt via Google classroom.  

Att tillsammans med aktiva partikamrater få 

reflektera över vår värdegrund, vår organisations-

kultur och det socialdemokratiska ledarskapet är 

så värdefullt, inte bara för mig som person utan 

också för partiet som behöver att vi medlemmar 

träffas, bildar och utbildar oss, allt för att driva 

rörelsen framåt.  

Något som jag särskilt reflekterade över under 

utbildningen är detta; 

I vårt parti är varje medlem den viktigaste 

resursen och det är upp till oss ledare i partiet att 

se till att det är verklighet. 

Något vi alla behöver reflektera över 

kontinuerligt! Så en uppmaning från mig till er, ta 

chansen och delta i någon av vårt partis 

utbildningar. Det erbjuds till alla, oavsett 

förtroendeuppdrag eller inte. 

Jag har också roat mig med att läsa 

Tillitsbarometern, en befolkningsundersökning 

som SCB utför på uppdrag av Ersta Sköndal 

Bräcke högskola. I undersökningen har forskare 

jämfört tillståndet när det gäller tillit, trygghet, 

social sammanhållning och förtroende på lokal 

nivå, och hur situationen har förändrats mellan år 

2009 och 2017. Överlag visar undersökningen 

att otryggheten ökar, även om den fortfarande 

har en hög nivå, och att variationerna över landet 

är stor. Otryggheten och tilliten till samhället följer 

kurvorna över arbetslöshet, låg utbildning och låg 

inkomst. Men det finns också andra faktorer. 

Bland annat verkar det som om trygghet och 

lokalsamhälletillit påverkas negativt av ett större 

flyktingmottagande. Tendensen förstärks av att 

flera av de kommuner som tagit emot flest 

flyktingar redan innan var mer sårbara på grund 
Annamaria Hedlund, ordförande 

Skellefteå Arbetarekommun 


